KARDOSKÚT KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2016. JÚNIUS 30. NAPJÁN TARTOTT
RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
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/2016. ÖKÜ
JEGYZŐKÖNYV

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. június 30. napi rendes,
nyílt testületi ülésén 14:00 órai kezdettel.

Ülés helye: a Hivatal tanácskozó terme
5945 Kardoskút, Március 15. tér 3.

Jelen vannak:

Lengyel György polgármester,
Kis Bálint,
Pusztai Ádám
Varga Pál települési képviselők.

Tanácskozási joggal meghívottként vannak jelen:
Fekete Zita, kirendeltség-vezető,
Kapuné Sin Anikó, pénzügyi főtanácsos,
Vargáné Neller Borbála, igazgató
Terjékné Kaposi Andrea, helyettesítő igazgató
Kürtiné Rácz Anikó, helyettesítő óvodavezető
Dr. Czecher Péter, rendőrkapitány
Török Attila, Kardoskúti Polgárőr Egyesület elnöke
Karasz Róbert, a Tótkomlósi Autósport Egyesület elnöke
Nem tanácskozási joggal állandó meghívottként van jelen:
Radics Vivien, jegyzőkönyvvezető
Lengyel György, polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés
határozatképes. Mórocz Lajos képviselő igazoltan van távol. Jegyzőkönyv hitelesítőkre tesz
javaslatot; választása Kis Bálint és Pusztai Ádám képviselőkre esik, melyet a jelenlevő 4 testület
tag, 4 igen szavazattal, egyhangúlag, elfogadott.
Javaslatot tesz a megtárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban megküldöttek szerint.
Aki egyetért a napirendi pontok elfogadásával, kézfeltartással szavazzon!
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A képviselő-testület a javaslatnak megfelelően, az 4 jelenlevő tag közül 4 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbiak szerint fogadta el a tárgyalandó napirendi pontokat:
Nyílt ülés
Napirend tervezet:
1.) Rendőrségi beszámoló Kardoskút község közbiztonságának 2015. évi helyzetéről és a
közbiztonság érdekében tett intézkedésről
Előterjesztő: Dr. Czecher Péter, rendőrkapitány
2.) Kardoskúti Polgárőr Egyesület beszámolója
Előterjesztő: Török Attila, elnök
3.) Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek
támogatása
Előterjesztő: Lengyel György polgármester
4.) Tanyagondnoki szolgálat tevékenységének fejlesztésére kiírt pályázat
Előterjesztő: Lengyel György polgármester
5.) A köztisztviselőkkel szembeni hivatásetikai alapelvek részletes tartalmának, valamint az
etikai eljárás szabályainak megállapítása
Előterjesztő: Lengyel György polgármester
6.) Egyebek
Előterjesztő: Lengyel György polgármester
Zárt ülés
1.) Kardoskút Községért kitüntetés odaítélése
Előterjesztő: Lengyel György polgármester
2.) Szociális kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Fekete Zita kirendeltség-vezető

Lejárt határidejű határozatok és két ülés között történtek
Lengyel György polgármester a két ülés között lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
számol be:
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60/2016.(IV.28.) KT határozat: Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy a civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 13/2014. (VI.26.) önkormányzati
rendelete alapján 400 000 Ft összegben támogatja a Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai
Egyesületet. A támogatási szerződés megkötése megtörtént, az összeg átutalásra került.
61/2016.(IV.28.) KT határozat: Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy a civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 13/2014. (VI.26.) önkormányzati
rendelete alapján 250 000 Ft összegben támogatja a Kardoskút Községért Közalapítványt. A
támogatási szerződés megkötése megtörtént, az összeg átutalásra került.
62/2016.(IV.28.) KT határozat: Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 13/2014. (VI.26.) önkormányzati rendelete
alapján 50 000 Ft, azaz ötvenezer forint összegben támogatja a Magyar Vöröskereszt Békés Megyei
Szervezetét. A támogatási szerződés megkötése megtörtént, az összeg átutalásra került.
65/2016.(IV.28.) KT határozat: Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy a 2016. évi módosított belső ellenőrzési terv 2.2 pontja szerinti; a Kardoskúti
Napköziotthonos Óvoda működésének ellenőrzésének lefolytatásával bruttó 45.000 Ft azaz:
negyvenötezer forint összegben megbízza Czikkelyné Fodor Tünde, közoktatási szakértőt. A
megbízási szerződést megkötöttük, az ellenőrzés lezajlott, az összeg kifizetésre került.
70/2016.(IV.28.) KT határozat: Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy a Média Provincia Kulturális Egyesület megkeresése tárgyában a döntés elnapolja a
képviselő-testület 2016. június havi rendes üléséig. A mai ülésén foglalkozunk a kérdéssel.
71/2016.(IV.28.) KT határozat: Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
felkérte Vargáné Neller Borbálát, hogy vizsgálja meg a Nyugdíjas Vers- és Prózaíró Pályázat
elnevezésének lehetőségeit és terjessze a képviselő-testület elé. Az előterjesztés elkészült, mai
napon tárgyaljuk.
90/2016.(VI.14.) KT határozat: Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy a közszolgáltatási szerződés módosítását elfogadja és megköti az FBH Nonprofit
Kft-vel. A közszolgáltatási szerződés aláírása folyamatban, a mellékletben kértek kiegészítést
ugyanis a hasznosítható hulladék kezelésének végpontját (MBH technológia) is szükséges
beletenni. A rendeletet is módosítani fogjuk ennek megfelelően.
91/2016.(VI.14.) KT határozat: Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy Patócs Évával a Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda Intézménynél közalkalmazotti
jogviszonyt létesít – 2016.07.01. naptól – 4 hónap próbaidő kikötésével - és 2016. július 01-től –
2018. június 30-ig, 2 éves határozott időtartamra, megbízza az Óvoda magasabb vezetői,
4

óvodavezetői feladatainak ellátásával. Az új óvodavezető már többször járt nálunk, július 1-től tölti
be a munkakört.
92/2016.(VI.14.) KT határozat: Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Patócs Éva illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény irányadó
rendelkezései alapján havi bruttó 360.000 Ft-ban állapította meg, és felkérte a polgármestert, hogy
a nyertes pályázó esetében a szükséges munkáltatói intézkedések megtételéről intézkedjen. A
munkáltatói intézkedések folyamatban vannak.
Amennyiben nincs kiegészítés, akkor a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót aki
elfogadja, kérem, kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
95/2016. (VI.30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
60/2016.(IV.28.), 61/2016.(IV.28.), 62/2016.(IV.28.),
65/2016.(IV.28.), 70/2016.(IV.28.), 71/2016.(IV.28.),
90/2016.(VI.14.),
91/2016.(VI.14.),
92/2016.(VI.14.),
KT határozatok végrehajtásáról
szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Lengyel György, polgármester
Határidő: azonnal
Lengyel György polgármester: Továbbá szeretnék beszámolni arról, hogy a falu múltjának a
történelmi emlékhelyein célul tűztük ki, hogy egy-egy emlékoszlopot fogunk emeltetni. 2013-ban
kezdeményeztük a lakossággal az akkor még Vásárhelyi Pusztáért Szövetség szellemében az
egykori népiskolák, imaházak helyeinek felkutatását. Azóta az elmúlt években sok anyag gyűlt
össze, illetve ez szorosan kapcsolódik Alpolgármester úr QR-kódokkal kapcsolatos ötletéhez. A
weboldalunkra már komoly mennyiségű fotó és videó anyag került fel, ez párhuzamos azzal a
munkával, amit az idén megkezdtünk. A Kardoskút Községért Közalapítvány úgy döntött
kuratóriumi ülésen, hogy 100 ezer forint összeggel támogatja az első emlékoszlop megépülését,
amely a Baraczkosi Olvasókör, Fehértóparti Iskola és Református Imaház épületeinek a helyét
fogja megjelölni. Ez volt az első olvasókör, 1883-ban, amit építettek a Vásárhelyi Pusztán, így igen
mély történelmi kutatásba fogott egy lelkes csapat. Úgy gondoltuk el kell kezdenünk mielőbb az
emlékhelyek felkutatását, mert azok az emberek, akik még meg tudják mutatni hol is voltak ezek,
később már lehet nem fognak tudni segíteni és most tudunk pontos koordinátákat megjelölni,
térképet tudunk készíteni, amely reményeim szerint a jövőben a településünket bemutató kiadványt
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is ki tudja egészíteni. Elkezdtük az építkezést, ha minden jól megy, akkor július 16-án a falunapi
program keretén belül lesz az avatás egy rövid ünnepséggel kísérve.

1. Napirendi pont: Rendőrségi beszámoló Kardoskút község közbiztonságának 2015. évi

helyzetéről és a közbiztonság érdekében tett intézkedésről
Előadó: Dr. Czecher Péter, rendőrkapitány

Lengyel György polgármester: A beszámolót előzetesen írásban megkapták a képviselők.
Kérdezem az előterjesztés készítőjét, hogy kíván-e kiegészítést tenni?
Dr. Czecher Péter, rendőrkapitány: Néhány szóban szeretném csak, mert lényegében a
közbiztonságot negatívan érintő dolgokról nem tudtunk beszámolni. Az előző évekhez képest nem
történt változás, továbbra is alacsony a regisztrált bűnesetek száma Kardoskúton. Ebben nem csak
a rendőrség munkája fekszik, hanem ez egy ilyen település, ilyen önkormányzat, amely mindent
megtesz a közbiztonság érdekében, gondolok itt például a térfigyelő rendszerekre vagy a
polgárőrség aktív működésére. Rendkívül alacsony a közúti közlekedési balesetek száma is. Várom
a kérdéseket, amelyekre szívesen válaszolok.
Varga Pál alpolgármester: Azt szeretném, hogy a jövőben még egyre-egyre vékonyabbak
legyenek ezek a beszámolók és Kapitány úr egyre kevesebbet tudjon hozzátenni, mert az azt
jelentené, hogy Kardoskút közbiztonsága hosszú évek óta már nagyon jó szinten van. Biztos
vagyok benne, hogy a polgárőrség mellett D. Tóth Máté mindennapos jelenléte is hozzájárul ehhez.
Ő mindig elérhető a település lakosai számára, ha szolgálatban van, ha nem. Rögtön pozitívan áll
a megkeresésekhez, így neki is és önöknek is köszönöm a munkájukat. Őrizzük közösen Kardoskút
közbiztonságát a polgárőrséggel, rendőrséggel és a lakosokkal együtt.
Kis Bálint képviselő: Azt szeretném kérdezni, a legutóbbi beszámolón is beszéltünk róla, de akkor
se lehetett látni még ennek a jövőjét, hogy a térfigyelő rendszereknek az integrálása fog-e
folytatódni, esetleg be fogják-e ezeknek az információit vinni a rendőrségre?
Dr. Czecher Péter, rendőrkapitány: Erre nem tudok válaszolni, mert ez egy tőlünk teljesen
független probléma, de mi támogatjuk ennek a kivitelezését.
Lengyel György polgármester: Elméletileg a rendszer tovább bővítése és fejlesztése még várható.
Az idén is volt rá példa, hogy kardoskúti bűneseteknél lehetett és kellett is használni, ennek a
menetét lehetne az integrálással leegyszerűsíteni.
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Továbbá szeretném én is tájékoztatni Kapitány urat, hogy a körzeti megbízott, D. Tóth Máté,
hetente egyeztet velem, sőt ezen túl rendszeresen a rendezvények és egyéb települési
összejövetelek, fórumok alkalmával is. További jó munkát kívánok Önöknek!
Amennyiben nincs kérdés, akkor a beszámolót, aki elfogadja, kérem, kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
96/2016. (VI.30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt,
hogy Kardoskút község
közbiztonságának 2015. évi helyzetéről és a közbiztonság
érdekében tett intézkedésről szóló beszámolót az
előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Lengyel György polgármester
Lengyel György polgármester: Szeretném továbbá jelezni Kapitány úrnak, hogy felkereste
önkormányzatunkat Karasz Róbert, a Tótkomlósi Autósport Egyesület elnöke, hogy a tavalyi év
után, ismét kezdeményezi a Kardoskút Rally megszervezését. Ezzel kapcsolatosan az
önkormányzatnak gyakorlatilag csak a közutakat kell, hogy biztosítsa és az egyesületnek a
felelőssége minden egyéb, a rendezvénnyel kapcsolatos bejelentés törvényes úton. Esetleg ezzel
kapcsolatban van megjegyzése, Kapitány úrnak, akkor szívesen fogadjuk.
Dr. Czecher Péter, rendőrkapitány: Karasz úr már rutint szerzett az autóversenyek
szervezésében, az elején voltak fennakadások, de – bár mindig félek – a versenyek
problémamentesen zajlottak.
Dr. Czecher Péter, rendőrkapitány elhagyja a termet.

2. Napirendi pont: Kardoskúti Polgárőr Egyesület beszámolója

Előadó: Török Attila elnök
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Lengyel György polgármester: A beszámolót előzetesen írásban megkapták a képviselők.
Kérdezem az előterjesztés készítőjét, hogy kíván-e kiegészítést tenni?
Török Attila, elnök: Köszönöm nem, szívesen válaszolok a kérdésekre.
Kis Bálint képviselő: Lakossági észrevételt szeretnék jelezni a polgárőrség felé, miszerint egy
BMW és egy sötét színű VW rettenetes tempóban közlekedik a Móricz Zsigmond utcában és
környékén, ha tudnának ebben segíteni a lakosoknak.
Török Attila, elnök: Rendszámot kellene felírni és Máté felé jelezni, mert nekünk megállításhoz
nincs jogkörünk.
Pusztai Ádám képviselő: Körülbelül összesen mekkora összeget nyert a Polgárőrség?
Török Attila, elnök: 500 és 600 ezer forint között éves szinten.
Lengyel György polgármester: Csatlakozom Kis Bálint képviselő észrevételéhez, nekem is
jelezték, hogy a Petőfi utca vége felé rendszeresen gyorsan hajtanak személyautókkal. Illetve
mindenféleképp szeretném megköszönni elnök úrnak, hogy az egyesület éves működési költségét
különböző pályázati forrásokból biztosítják, működésük az önkormányzat költségvetését nem
érintette semmilyen mértékben az elmúlt években. Példaként szolgálnak a civil életben is és ezt
mindenféleképp méltatni kell.
Török Attila, elnök: Köszönöm, viszont ki szeretném egészíteni, mert a megyétől is szoktak
beszámoltatni minket és most visszább vették a támogatásunkat.
Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs kérdés, akkor, aki a beszámolót elfogadja,
kérem, kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
97/2016. (VI.30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Kardoskúti Polgárőr
Egyesület beszámolóját az előterjesztés szerinti
tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Lengyel György polgármester
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Török Attila, elnök elhagyja a termet.

3. Napirendi pont: Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok

fejlesztéseinek támogatása
Előadó: Lengyel György polgármester

Lengyel György polgármester: Az előterjesztést előzetesen írásban megkapták a képviselők.
Tavaly nem, de két éve részt tudtunk venni a pályázatban. 100% bruttó intenzitású pályázati
lehetőség, nagyobb a mozgástér is, így tűnik, hogy az elkövetkezendő időszakban az egyetlen
lehetőségnek látszik, amiből a Móra Ferenc Művelődési Ház külső hőszigetelését és energetikai
felújítását belső fűtéskorszerűsítéssel tudnánk befejezni. Szakértőkkel megvizsgáltattuk a
lehetőségeinket és az alternatívákat, hamarosan megkapjuk az anyagot és tudunk majd dönteni a
pályázatról.
Amennyiben nincs kérdés, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, kérem,
kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
98/2016. (VI.30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy:
a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által
meghirdetett a Magyarország 2016. évi központi
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 8.
pont szerinti adósságkonszolidációban nem részesült
települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására kiírt
pályázat keretében 10.000.000 Ft vissza nem térítendő
támogatásra nyújt be igényt a Móra Ferenc Művelődési Ház
és Községi Könyvtár (5945 Kardoskút, Március 15 tér 1. hrsz
40.) fűtéskorszerűsítése érdekében,
1.

felhatalmazza
benyújtására.
2.

a

polgármestert

a

pályázat
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Határidő: 2016. augusztus 31.
Felelős: Lengyel György polgármester

4. Napirendi pont: Tanyagondnoki szolgálat fejlesztésére kiírt pályázat

Előadó:Lengyel György polgármester

Lengyel György polgármester: Az előterjesztést előzetesen írásban megkapták a képviselők.
Felkérem Alpolgármester urat, hogy tájékoztasson bennünket.
Varga Pál alpolgármester: Az idei évben is kiírásra került a tanyagondnoki szolgálatok
fejlesztésére kiírt pályázat. Július 8-án reggel 8 órakor fog megnyílni a lehetőség, maximum 2
millió forint beadható pályázatot lehet elkészíteni, árajánlatok bekérése folyamatban van, 90%-ban
már meg is érkeztek. Amire az idei évben pályázni szeretnénk főleg rendezvények
lebonyolításához szükséges eszközök, mint kettő darab parti sátor, bográcsok, üstházak, üstök stb.
10%-os önerejét, kérem a testületet, a tartalék terhére biztosítsa.
Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs kérdés, aki az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot elfogadja, kérem, kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
99/2016. (VI.30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt
arról, hogy
1.)
A Földművelésügyi Minisztérium a tanyák, valamint
tanyás térségek megőrzése és fejlesztése
érdekében
települési és térségi fejlesztések támogatására kiírt pályázat
keretében támogatási igényt nyújt be a tanyagondnoki
szolgálat tevékenységének fejlesztése céljából,
2.)
a beruházás megvalósítása érdekében támogatási
igényt nyújt be maximum bruttó 2.000.000 Ft mértékig,
amelyhez legfeljebb 200.000 Ft mértékig önrészt biztosít a
2016. évi költségvetési tartalék terhére,
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3.)
felhatalmazza a polgármestert a pályázat
benyújtására és a szükséges nyilatkozatok megtételére.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: 2016. július 8.
5. Napirendi pont: A köztisztviselőkkel szembeni hivatásetikai alapelvek részletes

tartalmának, valamint az etikai eljárás szabályainak megállapítása
Előadó: Lengyel György polgármester
Lengyel György polgármester: Az előterjesztést előzetesen írásban megkapták a képviselők.
Van-e hozzászólás, észrevétel?
Fekete Zita kirendeltség-vezető: Jogszabályi kötelezettségnek kell eleget tenni.
Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs kérdés, aki az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot elfogadja, kérem, kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
100/2016. (VI.30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. a határozat mellékletét képező „Csanádapácai Közös
Önkormányzati Hivatal Etikai Kódexe” című szabályzatban
foglaltak szerinti tartalommal elfogadja az önkormányzati
hivatal köztisztviselőivel szemben támasztott hivatásetikai
alapelveket és etikai eljárás szabályait.
2. utasítja a jegyzőt, hogy a Csanádapácai Közös
Önkormányzati Hivatal köztisztviselőivel szemben támasztott
hivatásetikai alapelveket és etikai eljárás szabályait, valamint a
Köztisztviselői Etikai Kódex tartalmát az önkormányzati
hivatal köztisztviselőivel megismertesse.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: dr. Lipták Péter jegyző
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6. Napirendi pont: Egyebek

Előadó:Lengyel György polgármester

Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda belső ellenőrzésének végrehajtása
Lengyel György polgármester: Az előterjesztést előzetesen írásban megkapták a képviselők. Az
előző ülésen is elhangzott, hogy belső ellenőrzés során megállapított hiányosságok pótlásáról
készüljön tájékoztató, ezt írásban meg is kaptuk Kürtiné Rácz Anikó, helyettesítő óvodavezetőtől.
Ami még pótlásra vár, azt a július elsejétől munkába álló Patócs Éva óvodavezetővel fogják
elvégezni. Az önkormányzat, mint fenntartó részéről is voltak hiányosságok, az előterjesztésben
ezek is felsorolásra kerültek, amelyek pótlása hiánytalanul megtörtént.
Amennyiben nincs kérdés, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, kérem,
kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
101/2016. (VI.30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a 79/2016. (V.26.) sz.
határozatban előírt intézkedések megtételéről szóló
tájékoztatót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Lengyel György polgármester
Tótkomlósi Autósport Egyesület kérelme
Lengyel György polgármester: Az előterjesztést előzetesen írásban megkapták a képviselők.
Januárban már keresett Karasz Róbert úr a rallyval kapcsolatban, és akkor abban maradtunk, hogy
a képviselő testületet fel fogod keresni, ez most történt meg június 20-án levélben. Úgy gondolom,
hogy a tavalyi év tapasztalatait mindenféleképpen fel kell elevenítsük, hiszen az én tapasztalataim
sajnos negatívak. Az egyeztetések ellenére, hogy minden időrendben fog történni, nem minden
alakult ennek megfelelően. Például a videó forgatása alatt is voltak olyan dolgok, amik nem az
előzetesen megbeszéltek szerint történtek, amikor egész nagy terület lett lezárva, amiben egyébként
a Polgárőr Egyesület is közreműködött. Illetve magán a rallyn, ami úgy alakult, hogy a Falunappal
egybe esett, ott is voltak pontatlanságok. Alapvetően ezek miatt, részemről ennek a megítélése
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sajnos nem pozitív, mert nagyon kellemetlenül történtek. Nyilván ez a közönség számára nem volt
észrevehető, szépen rendeződtek ezek a dolgok. Így azt szeretném megkérdezni, ezeknek a
hibáknak, hogy lehet elébe menni?
Karasz Róbert, elnök: Természetesen mi is írtunk egy hibajegyzéket a tavalyi évről, mint minden
rendezvényük után megtesszük. Valóban volt egy-két dolog, ami nem úgy sikerült, ahogy
megbeszéltük annak idején, de úgy gondolom, jelenleg időben vagyunk még, és most már sok
tapasztalatot le tudtunk vonni erről a kardoskúti versenyről, mert nem lehet összehasonlítani a
többivel. Úgy gondolom, fel tudunk készülni rendezettebben erre a versenyre, a szervezéssel
kapcsolatos kérelmek, beadványok, biztonsági tervek elő vannak készítve, arra az esetre, ha a
testület jóváhagyja a megrendezését a versenynek, ezek biztos, hogy időre meglesznek. Szeretném,
hogy Önök is elmondják a véleményüket, a visszajelzéseket a tavalyi évről, mert ebből próbálunk
úgy kihozni mindent, hogy teljesen zökkenőmentes rendezvényt hozzunk létre. A biztonságra az
elmúlt évben is odafigyeltünk, ebből a jövőben sem engedünk, ez az alapja a rendezvénynek. A
Falunappal történt időpontegyezésnek voltak pozitív és negatív oldalai is egyaránt. Próbáltunk
együttműködni a rendezvényeitekkel, de most egy különálló napot választottunk, ami azért
szükséges, mert egy két napos program elemeit sokszor nehéz összeegyeztetni mással. Ha van
kérdés, szívesen válaszolok.
Kis Bálint képviselő: Tavaly olyan információkat kaptunk, hogy 1000-1500 fővel számolnak,
ehhez képest, ha jól emlékszem még a versenyen résztvevő autók száma is csökkent. Most mire
számítanak?
Karasz Róbert, elnök: Olyan hétvégét kerestünk most, amikor nem lesz az ország területén más
ilyen jellegű verseny. Tavaly úgymond ránk szervezés történt. Egy hegyi versenyt egy alföldi
versennyel nem lehet összehasonlítani. Ha nőni fog a versenyzők száma, akkor minden nőni fog.
A nézők létszámát nem tudom meghatározni, tavaly is csak „várhatóan” mondtam. Tótkomlóson
évről évre sokszorozódik a jelenlévők száma. Annyit kérek, hogy türelemmel kezeljük ezt a
rendezvényt, mert a tótkomlósi is ugyanerről a szintről indult és most 5-6 ezer néző szokott kint
lenni, a hetedik évre elértük nem kis munkával. Ha hosszútávon gondolkodunk, akkor jó úton
haladunk afelé és fel tud ez is fejlődni.
Varga Pál alpolgármester: Feltétlen szükséges-e kettő napos rendezvény?
Karasz Róbert, elnök: Szükséges a pályafelmérés és bejárás, egy napba nem lehet belesűríteni a
futammal együtt.
Kis Bálint képviselő: Tájékoztatni szeretném a képviselő testületet, hogy körbejártam azokat az
utcákat, amiket érint a verseny útvonala és megkérdeztem az ott lakók véleményét. Azok, akik be
vannak zárva a lezárt utcák miatt, ők teljesen elzárkóznak a rendezvénytől, összességében olyan
30 megkérdezett emberből 30%-70% arány volt, azoknak a javára, akik azt mondták, azért
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költöztek falura, mert nyugalmat szeretnének, ha zajt és port akarnának, akkor beköltöznének
városba. Nem informatív kép, csak tájékoztatás.
Lengyel György polgármester: Ezzel kapcsolatban én is puhatolóztam, mert egyértelmű a
dilemma. Alapvetően Kardoskútra tényleg a csend és nyugalom a jellemző, amit megtör egy ilyen
esemény. Az útvonalak miatt vannak olyan házak, ahonnan nem tudnak kijönni aznap, ez a
probléma.
Karasz Róbert, elnök: Komlóson is tapasztaljuk ezt, hogy vannak ellenzők épp a fenti okok miatt.
Erre találtuk azt ki, hogy két futam közti időben tudnak mozogni a lakók, akár még az autójukkal
is ki tudnak állni, erről információs anyagot fogunk kiadni a lakosság részére, telefonszámmal, ahol
tudnak érdeklődni, hogy tudnak napközben mozogni. Ha ilyen igény van, mi megoldjuk. Ha lesz
lehetőség, szálláslehetőségnek Kardoskutat fogjuk ajánlani. Levelemben jeleztem, hogy a szombati
napon újabb bemutató autózást szeretnénk rendezni, ahol pénzért beszállókártyát lehet venni, és
esetleg, ha a községük ezt szívesen veszi, akkor az ebből befolyt összeget szívesen felajánljuk
Önöknek, vagy pedig valamelyik civil szervezetnek vagy az óvodának.
Varga Pál alpolgármester: Én is beszélgettem lakosokkal, főleg fiatalokkal, akik szívesen látnák
a rallyt Kardoskúton. Kardoskút valóban egy csendes, rendes település, de úgy gondolom, az év
napjaiból egy-kettőt fel lehet „áldozni”, annak érdekében, hogy a fiatalságnak is kedvezzünk,
viszont kihangsúlyozom én is, hogy minden tavalyi évben jelentkező problémát korrigálnunk kell,
első év után nem szabad pálcát törni senki feje felett. Minden szükséges engedélyt és biztonsági
előírást be kell tartani és be kell szerezni.
Lengyel György polgármester: Megköszönöm Róbert, hogy eljöttél és tájékoztatni fogom a
döntésünkről.
Karasz Róbert, elnök elhagyja a termet.

Lengyel György polgármester: Tavaly is elhangzottak ugyanezek a kérések részünkről, és mégis
voltak hiányosságok. Azt kell eldönteni, hogy cél az Kardoskúton, hogy ez épüljön.
Kis Bálint képviselő: Nem látom ennek a rendezvénynek a pozitív hozadékát a falu számára. A
promóció videó forgatását se jelentették be. A jelenlévő létszámot, hogy gondolja ellátni
egyáltalán. Tótkomlósról nekem nincsenek információm mennyire sikeres.
Terjékné Kaposi Andrea, helyettesítő igazgató: Gyakorlatilag semmit nem tartottak be, amit
megbeszéltünk előtte.
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Varga Pál alpolgármester: Én se látom a hozadékát, de egy után még nem is láthatjuk. Egy esélyt
még biztos adnék neki, mert látom a fiatalokon, hogy be vannak sózva. Mindent előre papírra kell
vetni.
Lengyel György polgármester 2 perc szünetet rendel el.
Lengyel György polgármester: Javaslom, hogy a határozati javaslatot, azzal a feltétellel fogadjuk
el, hogy július 11-ig részletes programtervet nyújtanak be részünkre.
Amennyiben nincs kérdés, aki az elhangzottakkal egyetért, kérem, kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 3 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 1 ellenszavazattal
az alábbi határozatot hozta:
102/2016. (VI.30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy
1.) megállapodást köt a Tótkomlósi Autósport
Egyesülettel (képviseli: Karasz Róbert elnök, 5940
Tótkomlós, Mezőhegyesi út 69.) a 2016. augusztus 1314-én megrendezésre kerülő II. Kardoskút Racing
lebonyolítása vonatkozásában, amennyiben legkésőbb
2016. július 11. napjáig részletes programtervet nyújt be
az Önkormányzat felé,
1.) felhatalmazza a polgármestert a megállapodás
megkötésére.
Határidő: 2016. 07.11.
Felelős: Lengyel György polgármester
Nyugdíjas Vers és Prózaíró Pályázat elnevezése
Lengyel György polgármester: Az előterjesztést előzetesen írásban megkapták a képviselők.
Van-e hozzászólás, észrevétel?
Vargáné Neller Borbála, igazgató: Nem szeretném kiegészíteni, írásba foglaltam mindent, a
testületre bízom a döntést.
Lengyel György polgármester: Azt gondolom, hogy Kocsis Péter javaslata helytálló volt, mert
valóban többen voltak, akik sokat tettek ezért a rendezvényért. Alpolgármester úrral arra jutottunk,
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hogy célszerű lenne felkérni ifj. Csongrádi Pált, tekintettel arra, hogy ebben az évben jubilál az
antológia, és ebben a kiadványban egy külön rész legyen adva Csongrádi Pálnak és az ő
munkásságának.
Amennyiben nincs kérdés, aki az előterjesztésben szereplő első határozati javaslatot elfogadja,
kérem, kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
103/2016. (VI.30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Nyugdíjas Vers és Prózaíró
Pályázat elnevezésének lehetőségeiről szóló tájékoztatót
tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Lengyel György polgármester

Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs több kérdés, aki az előterjesztésben szereplő
második határozati javaslatot elfogadja azzal, hogy ne változzon az elnevezés, kérem,
kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
104/2016. (VI.30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy
1.)a Nyugdíjas Vers és Prózaíró Pályázat elnevezésének
lehetőségeiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi azzal,
hogy a rendezvény elnevezését nem kívánja módosítani,
2.) felkéri a Művelődési Ház igazgatóját, hogy a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Lengyel György polgármester
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Pintér Erzsébet kérelme
Lengyel György polgármester: Az előterjesztést előzetesen írásban megkapták a képviselők.
Pintér Erzsébet szeretne bérelni, vagy megvásárolni 2 zártkertet, amit most a Kardoskúti Zrt. bérel
tőlünk. Egyeztetve a Zrt-vel, ennek akadálya nincs.
Amennyiben nincs több kérdés, aki az előterjesztésben szereplő első határozati javaslatot elfogadja,
kérem, kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
105/2016. (VI.30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő- testülete a
Kardoskút
310-311.
hrsz-ú
helyrajzi
számú
önkormányzati tulajdonú építési telkek vonatkozásában
úgy dönt, hogy haszonbérleti szerződést kíván kötni
2017. január 1. és 2017. december 31. közötti
időtartamra, 38.000 Ft + ÁFA/hektár bérleti díj
összegben.
Felhatalmazza
Lengyel György polgármestert a
szerződés megkötésére.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: 2016. december 31.

DAREH feladat-ellátási szerződés
Lengyel György polgármester: Az előterjesztést előzetesen írásban megkapták a képviselők.
Orosháza város, mint gesztor település által kiküldött anyagot megismerhették a képviselők.
Tulajdonképpen itt arról van szó, hogy a Dareh önkormányzati társulás azzal a céllal jött létre
majdnem 10 évvel ezelőtt, hogy pályázni fog új autókra, válogató üzemre és új edényzetre,
amellyel a háztól történő szelektív hulladékgyűjtés mellett a válogatott hulladékkezelést is tudja
majd itt bonyolítani. Megközelítőleg ez 11 milliárd forintos beruházás, elméletileg szeptembertől
indul az üzem. Előző évben egy nonprofit zrt. jött létre, és most arról van szó, hogy az
önkormányzat a szemétszállítást, mint kötelezően ellátandó közfeladatot átruházhatja erre a zrt-re.
Ez azt jelenti, hogy lemondunk arról, hogy eldöntsük, kivel kötünk közszolgáltatási szerződést és
hogyan fog történni a jövőben a hulladékszállítás. Az elmúlt két hónapban számos egyeztetés
történt. Azt lehet látni, hogy a városok önálló közszolgáltató cégeket működtetnek, a kistelepülések
teljesen más cipőben járnak. Összegzésképp elmondhatom, hogy jelenleg semmilyen törvény és
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semmilyen józan érv nem támasztja alá azt, hogy a jelenlegi érvényes közszolgáltatási
szerződésünket módosítsuk.
Kis Bálint képviselő: Teljesen korrektnek tartom azt az anyagot, amit a gyulai polgármester
aláírásával ellátva el lehetett olvasni. Egyértelműen hivatkozza, hogy milyen törvények
vonatkoznak az önkormányzatok szemétszállítására, és a Dareh társulás által elindított folyamat,
az egy olyan nem szabályos versenyeztetési folyamat, ami akár ki is zárhatja azt a versenyzőt, aki
szerződésben van. Szerintem semmiképp ne járuljunk ehhez hozzá, hanem várjuk meg, mi lesz.
Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs több kérdés, aki az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot elfogadja, kérem, kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
106/2016. (VI.30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. megtárgyalta az önkormányzati hulladékgazdálkodási
közfeladatok ellátása tárgyában a Délkelet-Alföld Regionális
Hulladékgazdálkodási Rendszert Létrehozó Önkormányzati
Társulás (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.) által
előterjesztett feladat-ellátási szerződést,
2. úgy dönt, hogy elnapolja a döntést 2016.10.01. nap utánra,
tekintettel arra, hogy 2017.02.28. napig érvényes
közszolgáltatási szerződéssel rendelkezik a FBH-NP Nonprofit
KFT -vel (6521 Vaskút, 0551/2 hrsz., képviseli: Agatics
Roland, adószám: 24290054-2-03),
3. felkéri Lengyel György polgármestert, hogy amennyiben a
közszolgáltató 2016.10.01-én nem rendelkezik a szükséges
engedélyekkel és megfelelőségi véleményekkel, úgy
haladéktalanul értesítse a képviselő-testületet.
Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: 2016.09.30.
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Széltapogatók Nonprofit Kft. kérelme
Lengyel György polgármester: Az előterjesztést előzetesen írásban megkapták a képviselők. Az
önkormányzatunk évek óta egy megállapodás szerint a településen keletkezett apró gallyakat
biztosítja a Life Nature Kék Vércse kutató programhoz, amely projektben két kardoskúti lelkes
fiatal is részt vesz. Nemrégiben felkerestek azzal, hogy szeretnének létrehozni egy nonprofit
gazdasági társaságot és a közhasznú jogállás bejegyzéséhez szükséges a közszolgáltatási szerződés,
amit a helyi önkormányzattal kötnek. Korábban is tartottak intézményeinkben színvonalas
előadásokat, így úgy gondolom, ezzel is gazdagodunk.
Amennyiben nincs több kérdés, aki az előterjesztett határozati javaslatot elfogadja, kérem,
kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
107/2016. (VI.30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának képviselő-testülete
úgy dönt, hogy
1.)
a Széltapogatók Nonprofit Kft-vel (5945 Kardoskút,
Mikszáth Kálmán u. 6.) közszolgáltatási szerződést köt a
természeti kultúra fejlesztése, a természet védelmével
kapcsolatos ismeretek oktatása érdekében, melynek
keretében az Önkormányzat intézményeiben (Kardoskúti
Napköziotthonos Óvoda és Móra Ferenc Művelődési Ház és
Községi Könyvtár) évi 1-1 alkalommal a Széltapogatók
Nonprofit
Kft
ismeretterjesztő
előadást
szervez
térítésmentesen,
2.)
felhatalmazza
megkötésére.

a

polgármestert

a

szerződés

Felelős: Lengyel György polgármester
Határidő: 2016.október 30.

A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása
Lengyel György polgármester: Az előterjesztést előzetesen írásban megkapták a képviselők.
Van-e hozzászólás, észrevétel?
Amennyiben nincs kérdés, akkor a rendeletet elfogadja, kérem, kézfelnyújtással szavazzon!
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A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta:

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2016. (VII.5.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2014. (II.13.) önkormányzati
rendelet módosításáról

( A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Tájékoztató jelentés az Önkormányzat és intézményeinek gazdálkodásáról
Lengyel György polgármester: Az előterjesztést előzetesen írásban megkapták a képviselők. Az
ígéretnek megfelelően a hivatal segítségével elkészült az önkormányzat kiadásainak
felülvizsgálata, amely az első félévet május 31-i állapotig vizsgálta meg, amely nagyvonalakban
mutat rálátást arra, hogyan állnak a bevételeink és kiadásaink. A költségvetés tervezésekor a
bevételeink kapcsán jól terveztünk, a kiadásaink folyamatos kontroll alatt vannak, aminek
tulajdonképpen van eredménye, hiszen megelőztünk olyan helyzetet, hogy költségvetésünk
megfelelő tartalék nélkül működjön. Továbbra is vizsgálni kell, hogy a dologi jellegű kiadásokat
hogyan tudjuk még jobban kordában tartani, kiemelten a rezsi költségek vizsgálata, valamint
reményeink szerint a közfoglalkoztatásban elkészített térköveket tudjuk értékesíteni is, amit szintén
közfoglalkoztatás keretén belül település karbantartásra tudunk fordítani. Személyi jellegű
gazdálkodásban mindenféleképp szem előtt kell tartani, hogy a közalkalmazottak lojalitását és
munkájuk fontosságát figyelembe vegyük és ösztönözzük, ahhoz meg kell vizsgálunk, hogy milyen
eszközökkel tudunk a megvonásokon változtatni, mert úgy tűnik, hogy a jelenlegi gazdálkodással
és létszámmal biztonsággal tudunk előre menni. Úgy gondolom a jelenlegi létszám középtávon
fenntartható, illetve vannak olyan dolgozók, akik lelkiismeretesen végzik a munkájukat, a
munkaköri leírásukon felül is.
Terjékné Kaposi Andrea, helyettesítő igazgató: Illetve a jövő évi költségvetésnél még azt kell
figyelembe venni, hogy a megszűnt iskolától olyan programokat vett át a Művelődési Ház, ami a
költségvetésbe nem volt betervezve.
Lengyel György polgármester: Így van, ezzel kapcsolatban részletes programtervet szeretnék
kérni, amelyben feltüntetésre kerülnek, hogy milyen új programok kerültek át, milyen
összefüggések vannak az iskola megszűnésével kapcsolatosan.
Kis Bálint képviselő: Kérésem lenne majd Anikóhoz, hogy majd szeretnék a dologi kiadásokba
betekinteni.
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Lengyel György polgármester: Amennyiben nincs kérdés, aki az előterjesztett tájékoztató
jelentést elfogadja, kérem, kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
108/2016. (VI.30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat és
intézményeinek gazdálkodásáról szóló jelentést az
előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Lengyel György polgármester

Dottó vonat megrendelése
Lengyel György polgármester: Évek óta a Fehér-tó Napja rendezvényen az önkormányzatunk
szerves támogató is, a dottó kisvonatot szoktuk finanszírozni. Most felkeresett minket a
békéscsabai Körös Trade, akiktől béreljük évente ez alkalomból a kisvonatot, viszont az orosházi
TDM is ajánlatot küldött részünkre. A Fehér-tó Napja szeptember 17-én lesz, és ugyanúgy reggel
9 órától délután 17 óráig lenne szükségünk erre a szolgáltatásra. A Körös Trade Kft-vel
maximálisan elégedettek vagyunk, hiányosság, probléma nem volt, azonban különbség jelentkezik
az árajánlatban: TDM ajánlata: 120 ezer Ft + Áfa, a Körös Trade ajánlata: 140 ezer Ft + Áfa, ami
a tavalyi ár megtartását jelenti. Erről kell most dönteni, hogy időben meg tudjuk rendelni.
Amennyiben nincs kérdés, aki az elhangzottakkal egyetért, kérem, kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
109/2016. (VI.30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy
1.) a 2016. szeptember 17. napjára, a Fehértó
rendezvényre, megrendeli a városnéző kisvonatot 8 óra
időtartamra, 900 és 1700 óra között legfeljebb 120.000
Ft + ÁFA összegben, a 2016. évi költségvetés tartalék
terhére,
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2.) felhatalmazza
megkötésére.

a

polgármestert

a

szerződés

Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős: Lengyel György, polgármester

Belorusz MTZ82 típusú mezőgazdasági vontató gumiabroncsinak cseréje
Lengyel György polgármester: A traktorunk hátsó gumijai nagyon rossz állapotban vannak,
mivel kövesúton sokat használjuk, így jobban kopik. Sőt az elsők gumik is nagyon elkoptak.
Utánajártunk a lehetőségeknek, így kaptuk meg az árajánlatot, miszerint összesen megközelítőleg
500 ezer forintba kerül az összes gumiabroncs cseréje.
Amennyiben nincs kérdés, aki az elhangzottakkal egyetért, kérem, kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
110/2016. (VI.30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat tulajdonában
lévő Belorusz MTZ82 típusú, YBK-601 forgalmi
rendszámú mezőgazdasági vontató gumiabroncsainak
cseréjére bruttó 500.000 Ft-ot biztosít a 2016. évi tartalék
terhére.
Határidő: 2016. július 30.
Felelős: Lengyel György polgármester

Pusztalakodalom rendezvényről szóló tájékoztató
Lengyel György polgármester: Felkérem Terjékné Kaposi Andreát, adjon tájékoztatót a
Pusztalakodalomról.
Terjékné Kaposi Andrea, helyettesítő igazgató: A július 2-án megrendezésre kerülő
Pusztalakodalom költsége megközelítőleg 800 – 850 ezer forint lesz. Sok szponzorunk van, illetve
a falu lakossága is a rendezvény mellé állt. Ingyenes csak a párnak, Nikinek és Petinek lesz, az ő
hozzátartozóik is vesznek jegyet. A pörköltet Skorka Pál főzi ingyen. Példaértékűnek tartom a
lakodalommal kapcsolatos összefogást.

22

Lengyel György polgármester: Meg volt előzetesen hirdetve, jelentkezhettek a párok. Örülök a
Művelődési Ház és a Faluszépítő Egyesület kezdeményezésének.
Amennyiben nincs kérdés, aki az elhangzottakkal egyetért, kérem, kézfelnyújtással szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
111/2016. (VI.30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Móra Ferenc Művelődési Ház és
Községi
Könyvtár
Pusztalakodalom
rendezvény
megvalósításáról szóló tájékoztatást elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Lengyel György polgármester

Média Provincia Kulturális Egyesület megkeresése
Lengyel György polgármester: A mai testületi ülésen kellene döntenünk a Média Provincia
Kulturális Egyesület rendezvényének támogatásáról, azonban még folyamatban vannak olyan
szponzori tárgyalások, amelyek befolyásolják az eseményt és a költségvetését, így a döntés
elnapolását javaslom. Tekintettel arra, hogy júliusban nincs soros ülés, így várhatóan soron kívüli
ülés keretében fogjuk tárgyalni a kérdést, hiszen a rendezvény már ősszel megrendezésre kerülne.
Amennyiben nincs több kérdés, aki az elhangzottakkal egyetért, kérem, kézfelnyújtással
szavazzon!
A Képviselő-testület jelen levő 4 tagja közül 4 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0
ellenszavazattal, - egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
112/2016. (VI.30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Média Provincia Kulturális
Egyesület megkeresése tárgyában a döntés elnapolja a
képviselő-testület következő üléséig.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Lengyel György polgármester
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Kis Bálint képviselő: Kérdésem, hogy falunapi program van-e már?
Terjékné Kaposi Andrea közzé adja a program tervezetet.
Lengyel György polgármester: Javaslom az emlékoszlop avatását 10:30-ra tenni, és az
Olvasókörtől induljon a menet.
Kis Bálint képviselő: Kérem a szervező gondoskodjon mentőről, megfelelő biztosításról.
Lengyel György polgármester: Tekintettel arra, hogy több bejelentés nincs, tisztelettel
megköszönöm az aktív tanácskozást a nyílt ülést 16:44 órakor bezárom, és a testület zárt ülés
keretében folytatja a munkát.
K.m.f.

Lengyel György
polgármester

dr. Lipták Péter
jegyző nevében és megbízásából:
Fekete Zita
kirendeltség-vezető
Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Pusztai Ádám
képviselő

Kis Bálint
képviselő
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